
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI  

BIZOTTSÁG  

1052 Budapest Városház u. 9 -11.  

Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

279/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával 

 

a P. L. által a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Helyi Választási Bizottság 

198/2014. (X. 13.) számú a települési szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás 

eredményét megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, 8 igen szavazattal, 

egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Helyi 

Választási Bizottság 198/2014. (X. 13.) határozatát az alábbiak szerint változtatja meg. 

1. A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Budapest Főváros VI. kerület 

Terézváros települési szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás 

eredményében az általa elvégzett újraszámlálás változást eredményezett.  

2. A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VI. kerület 

Terézváros települési szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás 800. számú 

szavazókörében Petró Lászlóra az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus - 

Szlovák Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek közös jelöltjére leadott érvényes 

szavazatok száma (17) nem változott, Sutyinszki Máriára az Ozvena (Visszhang) 

Budapesti Szlovák Kórus - Szlovák Nyugdíjasok jelölő szervezetek közös jelöltjére 

leadott szavazok száma (14) nem változott, Hollerné Racskó Erzsébetre a Magyarországi 

Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége 

Közhasznú Szervezet jelölő szervezetek közös jelöltjére leadott szavazatok száma 1 

helyett 12, Kaveschán Ágotára az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus - 

Szlovák Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek közös jelöltjére leadott érvényes 

szavazatok száma 15 helyett 4. 

3. A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VI. kerület 

Terézváros települési szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás 800. számú 

szavazókörében Petró László, az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus - Szlovák 

Nyugdíjasok Klubja jelölő szervezetek közös jelöltje, Sutyinszki Mária, az Ozvena 

(Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus - Szlovák Nyugdíjasok jelölő szervezetek közös 

jelöltje és Hollerné Racskó Erzsébet, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-

Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet jelölő 

szervezetek közös jelöltje szerzett mandátumot. 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Fővárosi Ítélőtáblához címzett 



279/2014. (X. 17.) FVB 

2 

 

bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 

Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy 

az legkésőbb 2014. október 20-án (hétfő) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban 

az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében 

ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálati kérelem elektronikus 

dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített 

elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott 

kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A 

bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját 

tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

I n d o k o l á s 

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Helyi Választási Bizottság 198/2014. (X. 13.) 

határozatával a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve alapján, valamint a választási 

informatikai rendszer felhasználásával összesítette a szavazatokat és megállapította a 2014. 

évi települési szlovák nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, amelyet a 

mellékletben csatolt jegyzőkönyvben rögzített.  

 

A határozat ellen P. L. (a továbbiakban: beadványozó) fellebbezést nyújtott be, melyben 

előadta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

241. § (2) a) pontja alapján a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító 

döntése törvénysértő, nem tükrözi a választói akaratot, mert a döntést téves számlálási 

adatokra alapozták. A számlálási adatok a választási eredményt (a mandátumszerzést) is 

érinthetik. 

 

A beadványozó az adatok tévességét illetően bizonyítékként hivatkozott 4 szlovák 

nemzetiségű regisztrált választópolgárra, akik írásban nyilatkoztak arról, hogy Hollerné 

Racskó Erzsébet jelöltre adták le szavazatukat, ennek ellenére a szavazóköri jegyzőkönyv 

szerint a jelölt mindösszesen 1 érvényes szavazatot kapott. 

 

A leírtak alapján a beadványozó kérte, hogy a Fővárosi Választási Bizottság a szavazóköri 

eredményt újabb szavazatszámlálással helyesen állapítsa meg, és a választás eredményét 

megállapító HVB határozatot az új adatok alapján  - szükség szerint – változtassa meg. 

A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.  

A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét 

megállapító döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok megsértésére  

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványozó a fellebbezésében a 

bizonyítékok (szavazópolgárok nyilatkozatai) csatolásával a fenti jogszabályi 

követelményeknek eleget tett, ezért a Fővárosi Választási Bizottsága szavazatok 

újraszámolásáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
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A határozat a Ve. 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) 

bekezdésén, 223. §-án, 224. §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án, az illetékekről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, 62. § (1) 

bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási 

jogegységi határozatán alapul. 

 

Budapest, 2014. október 17. 

 

 

 

 

 Dr. Temesi István s.k. 

 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 

 

 


